
  

AMARAUNA, BILDUMA DIGITAL BATEN BIDEZ 
AUZOAREN IDENTITEA INDARTZEKO EGITASMOA

Larraitz Idarreta. Ernest Lluch K.E. Liburutegiko arduraduna 

SARRERA
● Zein auzo?

Donostiako Amara, biztanle kopuru handien duen 
auzoa eta lau azpiauzoz osatutakoa.

● Atxikimendua indartu, zertarako? 
Auzoaren ezagutza handitzeko.
Auzoaren bilakaera historikoa orohar ezezaguna da.
1862an Lorenzo de Alzate, udal idazkariak 
dokumentatuta zuen Amara. Bizilagunak berriz  
“Amara Berri” 1950 inguru sortzearekin lotzen dute. 

● Nork garatzen du proiektu hau? Zergatik? 
Ernest Lluch Kultur Etxeko Liburutegiak.     

      Auzotar eta beste erakunde batzuen laguntzarekin.
Liburutegiko bete beharra delako. 
Behar horiek beste inork betetzen ez dituelako. 
Eta egiteko nahia dagoelako.

● Bilduma digitala, zergatik?
Helburu bat eskuragarritasuna izanik, material
guztia teknologia berrietara egokitu dugu.

Hemen gaude!

Donostia
186.377
biztanle

Amara
 34.642

     HELBURUAK
Informazioa. Auzoari buruzko hutsune informatiboa bete.

Kudeaketa. Informazio horiek bildu, kudeatu eta eskuragarri jarri.

Bilgunea. Auzoko liburutegia Amara auzoaren historiari buruzko 
   informazio bilgune bilakatzea auzotarrentzat.

Identitatea. Auzoaren identitatea indartu atxikimendua sustatzeko.

Partaidetza. Auzotarren laguntzarekin osatutako Amarauna izan behar 
du. Nola? Bilduma osatzen lagunduz, lekuko izanik edo Amarapediako 
wikilari bihurtuz adibidez.

     LAN-ILDOAK
Bilduma: auzoko argazkien bilduma eta digitalizatutako 
liburuena.

Amarapedia: auzoari buruzko informazioa Wikipedian.

Amarajira: auzoaren historia eta naturaren ezagutza zabaltzea bisita 
gidatuen bidez.

Lekukoak: auzoari buruzko idatzizko informazio gutxi dagoenez, 
  ahozko lekukoak auzoko istorio horien transmisioa bermatzen du.

   Ekitaldi osagarriak ere antolatu dira:

- Amarako istorioak mahai-ingurua (2010).
- Amarauna erakusketa (2011).
- Arkitektura mahai-ingurua (2011).
- 80 zuzenean erakusketa (2012)
- In. Material erakusketa (2013).
- Lehengo Amara erakusketa (2015).
- Amara QR wikitu (2016)

EMAITZAK

Bilduma

2011n hasi zen proiektu orokorra Amarauna bildumarekin. Argazkiak biltzeko 
ekitaldi ezberdinak antolatu dira: erakusketak, postuak kalean, eskuorriak, 
hileroko agendan informazioa... Une honetan 1500 argazki inguru daude 
bilduman. 

Amarajira

2014tik aurrera, auzoa bertatik bertara ezagutzera emateko aukera lantzen 
hasi ginen. Horretarako bisitak egokitu egiten dira taldeen arabera. 

- Bisita naturalistikoak: auzoan zehar dagoen natura ezagutzeko.
- Bisita historikoak: auzoaren bilakaera historikoa ezagutzeko.
- Audiogidak ere prestatu dira hizkuntz ezberdinetan, bilakaera historikoa 
azaltzen dutenak.

Amarapedia

2015ean, jatorri eta helburu ezberdinak genituen jende multzo bat elkartu eta 
Wikipedia tresna gisa erabili genezakeela erabaki genuen. 

Amara abiapuntu hartuta, Wikipedian helburu hauek lantzen hasi ginen:
- Ezagutza zabaltzea:wikipedia ikastaroak antolatuz.
- Partehartzea  bultzatzea.: auzoko eragile ezberdinei zuzenduz.
- Mundu digitala eta fisikoa elkarlotzea:wikipediarako iturriak prestatuz 
liburutegiko materialetatik abiatuz.
- Euskararen presentzia indartzea: euskarazko wikipedia landuz.
- Artikulu kopurua handitzea.
- Auzoa wikitu: QR kodeak auzoko puntu ezberdinetan jarriz.

Lekukoak

2011n abiatutako grabaketak dira. Auzotar talde heterogeneoa biltzea lortu 
da. Lekuko multzoaren ezaugarriak:
- Euskaraz edo gazteleraz hitz egiten duten auzotarrak dira.
- Adin tarte ezberdinetakoak.
- Lehen auzoan bizi zirenak eta orain ez,  auzoan beti bizi izan direnak eta 
kanpotik etorritakoak hamarkada ezberdinetan.
- Parekidetasuna ere kontuan izan da.
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